ALGEMENE VOORWAARDEN TILBURG BOUW BV
Artikel 1 Definities
Opdrachtnemer:
Iedere natuurlijke of rechtspersoon in de hoedanigheid van zelfstandig ondernemer
zonder personeel met de nationaliteit van een van de lidstaten van de Europese Unie,
die door TILBURG BOUW BV aan een Opdrachtgever van TILBURG BOUW BV ter
beschikking wordt gesteld en/of zich heeft verbonden als opdrachtnemer tot het
verrichten van Werkzaamheden overeenkomstig de Opdracht.
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon binnen en/of voor welk bedrijf of organisatie
Opdrachtnemer
werkzaamheden overeenkomstig de Opdracht verricht dan wel die TILBURG BOUW
BV verzoekt een Opdrachtnemer te zoeken, voor te stellen en ter beschikking te
stellen voor het verrichten van Werkzaamheden.
Algemene Voorwaarden:
Deze werkwijze voor het ter beschikking stellen van ZZP’ers (TBZ).
TILBURG BOUW BV:
De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TILBURG BOUW BV
Zelfstandige:
iedere natuurlijke of rechtspersoon die door TILBURG BOUW BV wordt benaderd voor
en/of aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen om door TILBURG BOUW BV ter
beschikking te worden gesteld om als Opdrachtnemer Werkzaamheden te verrichten.
Partijen:
Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Zelfstandige en TILBURG BOUW BV
Opdracht:
Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij een
Opdrachtnemer zich jegens TILBURG BOUW BV middels een derdenbeding als
bedoeld in artikel 6:253 BW verbindt tot het in zelfstandigheid verrichten van
Werkzaamheden overeenkomstig de Opdrachtomschrijving bij Opdrachtgever.
Opdrachtomschrijving:
De beschrijving van de beoogde werkzaamheden van Opdrachtnemer bij
Opdrachtgever, de voorwaarden waaronder deze dienen te geschieden en de daarbij
behorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden van Opdrachtnemer.

Werkzaamheden:
De krachtens Opdracht en overeenkomstig de Opdrachtomschrijving door
Opdrachtnemer in
zelfstandigheid bij en/of voor Opdrachtgever te verrichten en verrichtte
werkzaamheden.
Aanvraag:
Het verzoek van Opdrachtgever aan TILBURG BOUW BV tot het verrichten van
Dienstverlening met betrekking tot de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden door
één Opdrachtnemer.
Bevestiging:
De Bevestiging van inschrijving van een Zelfstandige bij TILBURG BOUW BV, de
Bevestiging van opdracht door TILBURG BOUW BV aan Opdrachtnemer en de
Bevestiging van opdracht door TILBURG BOUW BV aan Opdrachtgever in de vorm van
een werkovereenkomst.
Dienstverlening TILBURG BOUW BV:
Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij TILBURG
BOUW BV zich jegens Opdrachtgever verbindt tot:
a) het na ontvangst van een Aanvraag zoeken van Zelfstandigen en voorstellen van
een of meerdere gevonden Zelfstandigen;
b) het vervolgens bij Opdracht verplichten van Opdrachtnemer middels een daartoe
strekkend derdenbeding als bedoeld in artikel 6:253 BW tot het zelfstandig verrichten
van Werkzaamheden bij Opdrachtgever opdat Opdrachtnemer bij de aanvaarding van
dit derdenbeding door Opdrachtgever met de Werkzaamheden kan aanvangen;
en/of
c) TILBURG BOUW BV zich jegens een Zelfstandige en/of Opdrachtnemer verbindt tot
het zoeken van en voorstellen aan potentiële opdrachtgevers opdat Zelfstandige
en/of Opdrachtnemer bij en/of voor een Opdrachtgever Werkzaamheden kan
verrichten.
Dienstverlening TILBURG BOUW BV:
Een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij TILBURG
BOUW BV zich jegens Opdrachtgever verbindt tot:
a) het bij Opdracht verplichten van een daartoe door Opdrachtgever aangedragen
Opdrachtnemer middels een daartoe strekkend derdenbeding als bedoeld in artikel
6:253 BW tot het zelfstandig verrichten van Werkzaamheden bij Opdrachtgever opdat
Opdrachtnemer bij de aanvaarding van dit derdenbeding door Opdrachtgever met de
Werkzaamheden kan aanvangen;

Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle
aanbiedingen, Aanvragen, Opdrachten, Bevestigingen en overige overeenkomsten
met betrekking tot het door TILBURG BOUW BV uitvoeren van de Dienstverlening van
TILBURG BOUW BV, alsmede op de aldus tot stand gekomen overeenkomsten en
hieruit voortvloeiende nadere overeenkomsten c.q. rechtshandelingen, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. De aanvang van de Dienstverlening en/of de
daadwerkelijke aanvang van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer of een door
TILBURG BOUW BV voorgestelde Zelfstandige, houdt -naast andere mogelijkheden
om tot aanvaarding te komen -automatisch aanvaarding door Opdrachtgever,
Opdrachtnemer en/of Zelfstandige van deze Algemene voorwaarden in.
2 . Algemene voorwaarden van Opdrachtgever, Opdrachtnemer en/of Zelfstandige
en/of afwijkende bedingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien,
en voor zover, deze schriftelijk door respectievelijk Opdrachtgever, Opdrachtnemer en
TILBURG BOUW BV zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding geldt slechts voor de
Opdracht waarvoor deze schriftelijk is gedaan en kan en mag niet worden afgeleid uit
het feit dat TILBURG BOUW BV onweersproken laat dat Opdrachtgever,
Opdrachtnemer en/of Zelfstandige de Algemene voorwaarden van TILBURG BOUW
BV niet aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart.
Artikel 3 Totstandkoming Dienstverlening
De Dienstverlening van TILBURG BOUW BV komt niet eerder tot stand dan na een
mondelinge of schriftelijke Aanvraag van Opdrachtgever en/of een mondeling en of
schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer en/of Zelfstandige, alsmede (vormvrije)
aanvaarding daarvan door TILBURG BOUW BV. Tot het moment dat een Aanvraag
heeft geleid tot de totstandkoming van een Opdracht, kan Opdrachtgever of
Opdrachtnemer de Aanvraag kosteloos intrekken en kan TILBURG BOUW BV de
acceptatie van de Aanvraag herroepen zonder gehouden te zijn tot enige vergoeding
jegens Opdrachtgever, Opdrachtnemer, Zelfstandige of derden.
Artikel 4 Opdracht
1. Opdrachtgever verstrekt TILBURG BOUW BV bij het plaatsen van een Aanvraag een
Opdrachtomschrijving.
TILBURG BOUW BV zal zoeken naar Zelfstandigen teneinde in de Aanvraag te kunnen
voorzien middels het
verplichten middels derdenbeding van een Opdrachtnemer om Werkzaamheden bij
en/of voor
Opdrachtgever te verrichten.
2. Indien TILBURG BOUW BV een geschikte Zelfstandige heeft gevonden die voldoet
aan de kwalificaties van
Opdrachtgever en die in staat wordt geacht de Werkzaamheden uit te voeren, wordt

de Zelfstandige voorgedragen aan Opdrachtgever. De voordracht is vrijblijvend en
Opdrachtgever besluit geheel autonoom of Zelfstandige geschikt is als
Opdrachtnemer voor de Opdracht.
3. TILBURG BOUW BV kan op verzoek van Opdrachtgever een Opdracht met
Opdrachtnemer aangaan waarin een derdenbeding als bedoeld in art 6: 253 BW is
opgenomen dat Opdrachtnemer verplicht tot het verrichten van de Werkzaamheden
bij Opdrachtgever. Het derdenbeding is onherroepelijk en wordt door Opdrachtgever
geacht onherroepelijk te zijn aanvaard indien Opdrachtgever dit bevestigd of
toestemming geeft aan Opdrachtnemer om met het verrichten van Werkzaamheden
aan te vangen, welke toestemming wordt geacht te zijn gegeven op het moment dat
Opdrachtnemer feitelijk met de Werkzaamheden aanvangt. Door aanvaarding is
Opdrachtgever partij bij Opdracht.
4. De Opdracht wordt altijd aangegaan met derdenbeding als bedoeld in lid 3 van dit
artikel, tenzij Partijen schriftelijk expliciet anders overeenkomen. Het derdenbeding
als bedoeld in lid 3 van dit artikel is gelijk aan de Opdrachtomschrijving met dien
verstande dat de Opdrachtnemer zich verplicht jegens Opdrachtgever tot uitvoering
van de Werkzaamheden beschreven in de Opdrachtomschrijving.
5. Bij het verplichten of toestaan van een Opdrachtnemer om Werkzaamheden bij
en/of voor Opdrachtgever te verrichten als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel, wordt
de Opdracht geacht te zijn aangegaan met inachtneming van lid 3 en 4 van dit artikel,
tenzij hiervan bij Opdracht schriftelijk en expliciet van wordt afgeweken.
Artikel 5 Opdrachtgever
1. Opdrachtgever houdt zich op de hoogte van op de uitvoering van de
Werkzaamheden en verstrekt Opdrachtnemer aanwijzingen als bedoeld in artikel
7:402 BW met betrekking tot het verrichten van de Werkzaamheden en beoordeelt de
kwaliteit van de Werkzaamheden.
2. Opdrachtgever zal TILBURG BOUW BV en -bij en na aanvang van de Opdracht Opdrachtnemer tijdig, nauwkeurig en volledig informeren over de
Opdrachtomschrijving en andere feiten en omstandigheden die voor de Opdracht, de
Dienstverlening en/of het verrichten van de Werkzaamheden van belang zijn of
waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te weten dat deze van belang zijn.
3. Bij opzegging van de werkovereenkomst tussen opdrachtgever en TILBURG BOUW
BV neemt opdrachtgever een termijn van ten minste vijf werkdagen in acht.
4. Opdrachtgever zal voor aanvang van de Werkzaamheden op de werkplek de
identiteit van Opdrachtnemer controleren aan de hand van diens
identificatiedocument.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inrichting van de werkplek en de

arbeidsomstandigheden rondom de werkplek op een dusdanige wijze dat daarmee
voorkomen wordt dat in de uitoefening van de Werkzaamheden Opdrachtnemer
schade lijdt.
6. Opdrachtgever is gerechtigd de Werkzaamheden van Opdrachtnemer te
beëindigen, waarbij Opdrachtgever een termijn van ten minste een werkdag In acht
neemt.
7. De Opdracht en het daarin opgenomen derdenbeding zien er op dat de
Opdrachtgever uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer kan
verlangen.
8. Opdrachtgever vrijwaart TILBURG BOUW BV / tegen vorderingen of aanspraken van
de Opdrachtnemer en/of derden voor vergoeding van geleden en nog te lijden
materiële en/of immateriële schade van de Opdrachtnemer, van welke aard dan ook,
direct noch indirect, opgelopen tijdens de uitoefening van de Werkzaamheden.
9. Indien Opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit deze
Algemene voorwaarden, de Opdracht, de werkovereenkomst, respectievelijk de nader
overeengekomen afspraken niet (naar behoren) nakomt jegens TILBURG BOUW BV
en/of Opdrachtnemer, Is Opdrachtgever jegens TILBURG BOUW BV en/of
Opdrachtnemer gehouden alle schade (inclusief kosten, daaronder begrepen de
kosten van rechtsbijstand) te vergoeden die daaruit voor TILBURG BOUW BV
respectievelijk Opdrachtnemer direct of indirect voortvloeit.
Artikel 6 Opdrachtnemer
1. Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden als zelfstandig ondernemer onder
eigen verantwoordelijkheid. Opdrachtnemer verricht de Werkzaamheden voor
Opdrachtgever als goed Opdrachtnemer, deskundig, zorgvuldig en volgens Opdracht
en laat alles na dat Opdrachtgever en/of TILBURG BOUW BV, direct dan wel indirect,
schade zou kunnen berokkenen.
2. Opdrachtnemer verklaart dat hij de Werkzaamheden uitvoert in de hoedanigheid
van zelfstandig ondernemer die voldoet aan alle bij of krachtens wet ter zake
gestelde eisen. Opdrachtnemer beschikt over een geldig Identificatiedocument.
3. Opdrachtnemer is zelfstandig verantwoordelijk om voldoende opdrachten bij
verschillende
Opdrachtgevers te acquireren zodat Opdrachtnemer blijft voldoen aan de vereisten
voor het zelfstandig ondernemerschap. Opdrachtnemer zal TILBURG BOUW BV en
onverwijld informeren Indien Opdrachtnemer weet of verwacht dat Opdrachtnemer
minder dan drie verschillende opdrachtgevers in een kalenderjaar zal hebben,
4. Opdrachtnemer is verplicht om TILBURG BOUW BV, en Opdrachtgever onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te brengen indien de feiten en omstandigheden op basis
waarvan opdrachtnemer mogelijk niet langer als zelfstandige kan functioneren.
5. Opdrachtnemer erkent aansprakelijk te zijn voor alle vorderingen van fiscale en/of

sociale verzekeringsautoriteiten ter zake van belastingen -daaronder begrepen
achteraf onverschuldigd betaalde BTW-, sociale verzekeringspremies -daaronder
begrepen zowel het werknemers- als het werkgeversdeel- en opgelegde boetes en
rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze autoriteiten dat,
anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van Partijen, Opdrachtnemer
in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot TILBURG BOUW BV, of Opdrachtgever en
vrijwaart TILBURG BOUW BV, en Opdrachtgever ter zake.
6. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en TILBURG BOUW BV tegen vorderingen
of aanspraken van (de medewerkers van) Opdrachtgever, van (medewerkers van)
TILBURG BOUW BV en/of van derden ter vergoeding van door hen geleden en nog te
lijden schade, van welke aard dan ook, materieel of immaterieel, gebaseerd op
aansprakelijkheid die voortvloeit uit het (onrechtmatig en/of toerekenbaar nalatig)
handelen van de Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de Opdracht en/of
de Werkzaamheden,
7. Indien Opdrachtnemer één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit deze
Algemene voorwaarden, de Opdracht, respectievelijk de nader overeengekomen
afspraken niet (naar behoren) nakomt jegens TILBURG BOUW BV en/of
Opdrachtgever, Is Opdrachtnemer jegens TILBURG BOUW BV en/of Opdrachtgever
gehouden alle schade (Inclusief kosten, daaronder begrepen de kosten van
rechtsbijstand) te vergoeden die daaruit voor TILBURG BOUW BV respectievelijk
Opdrachtgever direct of Indirect voortvloeit.
8. Opdrachtnemer is gehouden zich tegen aanspraken van Opdrachtgever, TILBURG
BOUW BV en derden te verzekeren, De verzekering zal dekking bieden voor
vergoeding de schade zoals opgenomen in dit artikel met een minimale dekking van
€ 2.500.000,00 per verzekerde gebeurtenis en € 2.500.000,00 per jaar voor
beroepsaansprakelijkheid en voor bedrijfsaansprakelijkheid.
Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van TILBURG BOUW BV en/of Opdrachtgever
inzage geven in zijn verzekeringspolis en de daarin geboden dekking,
Artikel 7.1 TILBURG BOUW BV
1. TILBURG BOUW BV is gehouden om de Dienstverlening TILBURG BOUW BV naar
behoren uit te voeren, hierbij gepaste zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste
inzicht en vermogen, alsmede overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te
handelen. Indien en voor zover TILBURG BOUW BV deze verplichting niet nakomt, is
TILBURG BOUW BV BV gehouden tot vergoeding van de daaruit voortvloeiende
directe schade van de Opdrachtgever of Opdrachtnemer mits deze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het ontstaan of bekend worden van die
schade, de schade aan TILBURG BOUW BV meldt en aantoont dat de schade het
rechtstreekse gevolg is van een uitsluitend aan TILBURG BOUW BV toe te rekenen
tekortkoming.
2. TILBURG BOUW BV is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het resultaat
van de door de Opdrachtnemer te verrichten Werkzaamheden dan wel voor de wijze
waarop de Opdrachtnemer zijn Werkzaamheden verricht dan wel heeft verricht.
TILBURG BOUW BV heeft zich niet verbonden tot het verrichten van de
Werkzaamheden overeenkomstig de Opdracht en/of het resultaat van die

Werkzaamheden en Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever vrijwaart TILBURG BOUW
BV van mogelijke aanspraken tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade.
3. TILBURG BOUW BV is aansprakelijk voor en vrijwaart Opdrachtgever tegen
vorderingen of aanspraken van een andere partij bij deze overeenkomst dan wel
derden met betrekking tot de Dienstverlening TILBURG BOUW BV, een en ander
beperkt tot het door TILBURG BOUW BV aan Opdrachtgever in rekening te brengen
tarief voor de Dienstverlening TILBURG BOUW BV, zulks voor het in de Opdracht
overeengekomen aantal uren over de overeengekomen duur van de Opdracht tot een
maximum van drie maanden. Het door TILBURG BOUW BV maximaal uit te keren
bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.
Aansprakelijkheid van TILBURG BOUW BV voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen uitgesloten.
Artikel 8 Uitvoering van de Werkzaamheden
1. Tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden rapporteert Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever. Opdrachtgever zal hiertoe een contactpersoon uit zijn eigen
organisatie aanwijzen.
2. Tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer vindt op regelmatige tijdstippen een
voortgangsbespreking plaats. Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever stellen TILBURG
BOUW BV desgevraagd op de hoogte van de vorderingen van de verrichte
Werkzaamheden.
3. Indien nodig of gewenst door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer treden Partijen
in overleg over aanpassing van de Opdrachtomschrijving.
4. Indien de Werkzaamheden eindigen dan wel indien Opdrachtnemer en/of
Opdrachtgever dit kunnen voorzien, maken Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever hier
tijdig en onverwijld melding van bij TILBURG BOUW BV.
5. Opdrachtnemer verstrekt Opdrachtgever wekelijks een verantwoording van zijn
tijdsbesteding voor de uitvoering van de Werkzaamheden. Opdrachtgever dient deze
tijdsverantwoording binnen 7 kalenderdagen na ontvangst te controleren en bij
gebleken juistheid te accorderen. Indien Opdrachtgever de juistheid van de
tijdsverantwoording betwist, dient Opdrachtgever dit binnen 7 dagen na ontvangst
van de tijdsverantwoording aan Opdrachtnemer te melden. Opdrachtgever en
Opdrachtnemer treden hierop in overleg en dienen dan binnen 5 kalenderdagen na
melding door Opdrachtgever een tijdsverantwoording vast te stellen. Opdrachtgever
en Opdrachtnemer verstrekken de door Opdrachtgever aldus geaccordeerde of in
gezamenlijkheid opgestelde urenverantwoording vervolgens binnen 2 kalenderdagen
aan TILBURG BOUW BV.
Artikel 9 Tarief

1. Voor de uitvoering van de Werkzaamheden is Opdrachtnemer gerechtigd
uitsluitend aan TILBURG BOUW BV een tarief in rekening te brengen. Het tarief wordt
vastgelegd in de overeenkomst tussen TILBURG BOUW BV en Opdrachtnemer.
2. Voor de Dienstverlening is TILBURG BOUW BV gerechtigd aan Opdrachtgever een
tarief in rekening te brengen. TILBURG BOUW BV zal het tarief schriftelijk bevestigen
aan Opdrachtgever. Het vermelde tarief is exclusief B.T.W en per uur tenzij een ander
tijdvak of aanneemsom is overeengekomen.
3. TILBURG BOUW BV is uitsluitend een vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd
over de uren of periode waarin Opdrachtnemer Werkzaamheden overeenkomstig de
Opdracht heeft verricht en welke uren of periode door Opdrachtgever en
Opdrachtnemer zijn geaccordeerd middels ondertekening van een
urenverantwoording staat, hetgeen in overleg met TILBURG BOUW BV schriftelijk of
digitaal geschiedt en door de Opdrachtgever is betaald. Indien en voor zover in het
kader van de Opdracht een bepaalde periode voor het verrichten van werkzaamheden
is overeengekomen, en Opdrachtnemer gedurende de overeengekomen periode niet
of slechts gedeeltelijk Werkzaamheden heeft verricht, om welke reden dan ook, dan
is TILBURG BOUW BV over die periode geen dan wel uitsluitend voor de wel verrichte
en door Opdrachtgever betaalde Werkzaamheden een vergoeding verschuldigd aan
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever niet aanspreken voor enige
vergoeding over uren of een ander tijdvak waarover TILBURG BOUW BV niet
gehouden is tot vergoeding overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden en/of
schriftelijke overeenkomst.
4. Opdrachtnemer staat ervoor in dat Opdrachtgever geen vergoeding wordt gevraagd
of in rekening wordt gebracht voor de in de overeenkomstige Opdracht verrichte
Werkzaamheden. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever en TILBURG BOUW BV van
vorderingen van derden tot betaling voor overeenkomstig Opdracht verrichte
werkzaamheden.
Artikel 10 Facturatie en betaling
1. Opdrachtnemer stuurt per overeengekomen periode een gespecificeerde factuur
naar TILBURG BOUW BV. Indien geen periode is overeengekomen dan stuurt
Opdrachtnemer wekelijks een gespecificeerde factuur naar TILBURG BOUW BV. De
gespecificeerde factuur dient overeen te stemmen met de tijdsverantwoording als
bedoeld in artikel 8 lid 6 van deze Algemene voorwaarden en te voldoen aan de door
TILBURG BOUW BV gegeven en te geven voorschriften. De factuur van
Opdrachtnemer dient in ieder geval voorzien te zijn van referentie (bedrijfsnummer,
zoals vermeld op de Overeenkomst van Opdracht), juiste tarief en aantal gewerkte en
door Opdrachtgever geaccordeerde uren. De factuur van ondernemer dient te worden
verzonden aan TILBURG BOUW BV. TILBURG BOUW BV is niet gehouden facturen
zonder juist referentienummer, met een afwijkend tarief of afwijkende uren ten
opzichte van de geaccordeerde urenverantwoording betaalbaar te stellen.
2. TILBURG BOUW BV stuurt per overeengekomen periode een factuur naar

Opdrachtgever. Indien geen periode is overeengekomen, dan stuurt TILBURG BOUW
BV wekelijks een factuur naar Opdrachtgever. De factuur is zo gespecificeerd dat
Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gewerkte uren of tijdvakken zoals vermeld in
de tijdsverantwoording als bedoeld in artikel 8 lid 6 van deze Algemene voorwaarden
kan herleiden. Betaling van de vergoeding aan TILBURG BOUW BV geschiedt door
Opdrachtgever binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum.
3. Uitsluitend betalingen door Opdrachtgever op het op de factuur van TILBURG
BOUW BV aangegeven vrije rekeningnummer bevrijden Opdrachtgever van haar
(betalings) verplichtingen op grond van deze Algemene voorwaarden en/of een
tussen Partijen geldende overeenkomst.
4. Indien en gedurende de periode dat Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk In
gebreke is en/of blijft ter zake de uitvoering van de Werkzaamheden, is
Opdrachtnemer niet gerechtigd van TILBURG BOUW BV of derden betaling te
vorderen voor de door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden.
5. TILBURG BOUW BV is gerechtigd haar betalingen aan Opdrachtnemer als bedoeld
in lid 1 van dit artikel op te schorten indien en zolang Opdrachtgever ter zake betaling
van facturen als bedoeld in lid 2 in gebreke blijft. TILBURG BOUW BV en
Opdrachtnemer treden in dat geval op verzoek van Opdrachtnemer in overleg over de
wijze waarop TILBURG BOUW BV nakoming van Opdrachtgever zal verlangen. Indien
Opdrachtgever meer dan 30 dagen na verloop van de tussen TILBURG BOUW BV en
Opdrachtgever overeengekomen betalingstermijn in gebreke blijft tot betaling over te
gaan, is TILBURG BOUW BV zonder verdere in gebreke stelling richting Opdrachtgever
gerechtigd om, op eerste verzoek aan Opdrachtnemer tot medewerking daartoe, de
openstaande facturen door middel van cessie over te dragen aan Opdrachtnemer,
waarbij Opdrachtnemer gelijktijdig die openstaande facturen in eigendom aanvaardt
en de vordering(en) uit hoofde van die openstaande facturen in eigendom aanvaardt
tegen gelijktijdige verlening van volledige kwijting aan TILBURG BOUW BV / en alle
mogelijke daaraan gelieerde verplichtingen. Opdrachtnemer zal in geval van cessie
van vorderingen op Opdrachtgever door TILBURG BOUW BV, de reeds door TILBURG
BOUW BV betaalde en door Opdrachtnemer ontvangen geldbedragen voor zijn
werkzaamheden bij Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na de datum van cessie
van voornoemde vorderingen aan TILBURG BOUW BV voldoen. Door Opdrachtnemer
ontvangen geldbedragen waarvoor een Kredietverzekering is afgesloten hoeven in
het geval van faillissement van Opdrachtgever evenwel niet te worden terugbetaald.
6. Indien een in lid 2 genoemde factuur niet binnen de daar genoemde termijn Is
betaald, is
Opdrachtgever vanaf de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn van
rechtswege in
verzuim en een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd over het openstaande
bedrag, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
De in het bezit van TILBURG BOUW BV zijnde doordruk of kopie van de door TILBURG
BOUW BV aan Opdrachtgever verzonden factuur geldt als volledig bewijs van de

verschuldigdheid van de rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
7.Indien Opdrachtgever de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen
14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van
redenen, aan TILBURG BOUW BV te melden. Indien de onjuistheid is gelegen in de
factuur als bedoeld in lid 1 of de tijdsverantwoording als bedoeld in artikel 8 lid 6 van
deze Algemene voorwaarden, zal TILBURG BOUW BV Opdrachtnemer informeren en
zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever overeenkomstig artikel 8 lid 5 van deze
Algemene voorwaarden handelen. Na de periode genoemd in de eerste volzin van dit
lid vervalt het recht van Opdrachtgever om de factuur te betwisten. De bewijslast
betreffende tijdige betwisting van de factuur rust op Opdrachtgever. Betwisting van
de factuur ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting jegens TILBURG
BOUW BV.
8. Opdrachtgever is niet bevoegd het factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist, te
verrekenen met een al dan niet terecht vermeende tegenvordering op TILBURG BOUW
BV en/of de betaling van de factuur op te schorten.
9. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe,
naar het oordeel van TILBURG BOUW BV, aanleiding geeft, is Opdrachtgever verplicht
op schriftelijk verzoek van TILBURG BOUW BV en naar het oordeel van TILBURG
BOUW BV afdoende voorschot te verstrekken en/of naar het oordeel van TILBURG
BOUW BV afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of
anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens TILBURG BOUW BV. Zekerheid
kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een
voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde
zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang
van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever.
10. Indien Opdrachtgever het in lid 9 bedoelde voorschot niet verstrekt of de
gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door TILBURG BOUW BV gestelde termijn, is
Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is
vereist en is TILBURG BOUW BV dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar
verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle Opdrachten bij
Opdrachtgever in te roepen.
11. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die TILBURG BOUW BV
maakt als gevolg van de niet nakoming door de Opdrachtgever respectievelijk
Opdrachtnemer van diens verplichtingen op grond van dit artikel en deze Algemene
voorwaarden, komen geheel ten laste van Opdrachtgever respectievelijk
Opdrachtnemer. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten wordt
gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief B.T.W en rente (met een
minimum van € 250,- per vordering), tenzij TILBURG BOUW BV aantoonbaar meer
kosten heeft gemaakt. De gefixeerde vergoeding zal steeds zodra Opdrachtgever
respectievelijk Opdrachtnemer in verzuim is door Opdrachtgever respectievelijk
Opdrachtnemer verschuldigd zijn en zonder nader bewijs in rekening worden

gebracht.
Artikel 11 Geheimhouding
Partijen verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover alle derden, van al
hetgeen hen in het kader van de Opdracht, de Dienstverleningen en/of de
Werkzaamheden ter kennis komt omtrent de wederpartij en waarvan zij weten of
redelijkerwijs hadden kunnen vermoeden dat bekendmaking schadelijk is of kan zijn
voor de wederpartij.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de Werkzaamheden van
Opdrachtnemer bij en/of voor Opdrachtgever voortkomende rechten van intellectuele
eigendom (waaronder het octrooirecht en het auteursrecht) toe aan Opdrachtgever.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of
registratie, dan is uitsluitend Opdrachtgever daartoe bevoegd.
Artikel 13 Looptijd en beëindiging
1. Elke Opdracht wordt aangegaan voor de duur van de Werkzaamheden, maar
eindigt in ieder geval van rechtswege op de einddatum zoals vermeldt in de Opdracht
en uiterlijk na 9 maanden nadat de Opdracht is aangevangen. Verlenging van de
Opdracht geschiedt uitsluitend bij schriftelijke overeenkomst.
2. TILBURG BOUW BV is bevoegd om de Opdracht te beëindigen met inachtneming
van een opzegtermijn van 1 maand zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden
te zijn. De Opdracht eindigt onverwijld indien Opdrachtgever het derdenbeding als
bedoeld in art 4 lid 3 van deze Algemene voorwaarden niet aanvaardt.
3. De Dienstverlening wordt aangegaan voor de duur van de gesloten
werkovereenkomst tussen Opdrachtgever en TILBURG BOUW BV, op welke
overeenkomst deze Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn. Bij
gebreke van een werkovereenkomst wordt de Dienstverlening aangegaan voor de
duur van de periode te rekenen vanaf de datum dat TILBURG BOUW BV de Aanvraag
of een verzoek als bedoeld in artikel 3 van deze Algemene voorwaarden heeft
ontvangen en aanvaard, in beide gevallen uiterlijk tot het moment dat de daaruit
voortvloeiende Opdracht(en) is (zijn) beëindigd en afgewikkeld.
4. In de volgende gevallen is TILBURG BOUW BV / gerechtigd de Opdracht zonder
rechtelijke tussenkomst, schriftelijk met onmiddellijke ingang tussentijds te
beëindigen zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn:
a. Opdrachtgever de Werkzaamheden van Opdrachtnemer beëindigt of vervanging
van Opdrachtnemer verlangt;

b. Opdrachtnemer als gevolg van arbeidsongeschiktheid of om andere redenen
langer dan tien achtereenvolgende werkdagen, niet aan zijn verplichtingen uit hoofde
de Opdracht voldoet of zal kunnen voldoen;
c. Indien de feiten en omstandigheden op basis waarvan Opdrachtnemer als ZZP-er
wordt beschouwd wijzigen en/of Opdrachtnemer TILBURG BOUW BV / niet tijdig
daarover informeert:
d. Indien de identificatie-en/of verblijfsdocument hun geldigheid verliezen dan wel
worden herzien en/of Opdrachtnemer TILBURG BOUW BV / niet tijdig daarover
informeert.
Artikel 14 Ontbinding
Elk der Partijen is gerechtigd de Dienstverlening en/of de Opdracht door middel van
een buitengerechtelijke schriftelijke verklaring aan de andere Partijen te ontbinden
indien:
-de andere partij in staat van faillissement is verklaard, dan wel een daartoe
strekkend verzoek (al dan niet door Opdrachtgever en/of Opdrachtnemer zelf) is
ingediend;
-ten aanzien van de andere partij (voorlopige) surseance van betaling (al dan niet
door de andere partij zelf) is aangevraagd en/of uitgesproken;
-ten aanzien van Opdrachtnemer de (voorlopige) toepassing van de wet
schuldsanering natuurlijke personen (al dan niet door de andere partij) is
aangevraagd en/of uitgesproken; of
-de andere partij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van één of meerdere
verplichtingen uit hoofde van deze of enige andere overeenkomst tussen partijen;
-de (zeggenschap in de) onderneming van de andere partij al dan niet door middel
van een aandelentransactie wordt overgedragen;
-uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt gemaakt
door wet -of regelgeving.
Voorts hebben TILBURG BOUW BV en Opdrachtgever het recht de Dienstverlening
en/of de Opdracht te ontbinden indien blijkt dat Opdrachtnemer niet (meer) handelt
als zelfstandig ondernemer In de zin van deze Algemene voorwaarden.
Artikel 15 Wijzigingen en aanvullingen
1. Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van deze Algemene
voorwaarden zijn slechts bindend, indien schriftelijk overeengekomen. De rechten en
verplichtingen uit deze overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders
is bepaald in deze overeenkomst.
2. In geval van wijzigingen in wet- en regelgeving die verband houden met of van
toepassing zijn op de Opdracht en/of deze Algemene voorwaarden, is TILBURG
BOUW BV gerechtigd bepalingen van deze Algemene voorwaarden te wijzigen of aan
te vullen, waarbij deze Algemene voorwaarden inclusief wijzigingen of aanvullingen

van toepassing zullen zijn vanaf het moment dat de gewijzigde wet- en/of
regelgeving rechtskracht heeft.
Artikel 16 Toepasselijk recht en forumkeuze
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen
tussen partijen zullen zo veel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien het
overleg niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter te Breda

